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ভূিমকা 

স�ািনত তাওহীদবাদী ভাই ও েবােনরা! মুহতারাম উ�াদ আবু আনওয়ার আল-
িহি� হািফযা��াহ’র ‘৭১ েথেক ২১: ইিতহােসর সি��েণ বাংলােদশ’ ���পূণ� 
একিট রচনা পুি�কা আকাের আপনােদর স�ুেখ িবদ�মান। ���পূণ� এই েলখায় 
েলখক বাংলােদেশর জ�ল� েথেক এর �িতিট েস�ের উ� িহ��ুবাদী ভারেতর 
নানামুখী চ�া� ও ষড়যে�র পদ�া উে�ািচত কেরেছন। ভারত কীভােব এই ভ�খে� 
নানামুখী আ�াসন চালাে�, েসিট সংে�েপ পির�ারভােব ত�েল ধেরেছন। 
িনঃসে�েহ এই �বে� পাঠক ও পািঠকাগণ িনেজেদর করণীয় স�েক� 
িদকিনেদ�শনাও পােবন ইনশা আ�াহ।   

এই েলখািটর উদু� সং�রণ ইিতপূেব� ‘জামাআত কািয়দাত�ল িজহাদ উপমহােদশ 
শাখা’র অিফিসয়াল উদু� ম�াগািজন ‘নাওয়ােয় গাযওয়ােয় িহ�’ এর গত েম - 
জুলাই ২০২১ ইংেরিজ সংখ�ায় “৭১ েস ২১: বাংলােদশ তািরখ েক িকস 

দাওরােহ পার?” ( د� �ر� � � دورا� �؟٢١� ٧١ �  : )  িশেরানােম  
�কািশত হেয়িছল। অতীব ���পূণ� এই েলখািটর মূল বাংলা সং�রণিট েলখক 
আমােদর কােছ ে�রণ কেরেছন, যা এখন পুি�কা আকাের আপনােদর স�ুেখ 
িবদ�মান। আলহামদু িল�াহ ছু�া আলহামদ ুিল�াহ।  

আম-খাস সকল মুসিলম ভাইেদর ও েবানেদর জন� এই িরসালাহিট ইনশাআ�াহ 
উপকারী হেব। স�ািনত পাঠকেদর কােছ িনেবদন হল- েলখািট গভীরভােব 
বারবার পড়েবন, এবং িনেজর করণীয় স�েক� সেচতন হেবন ইনশা আ�াহ। 
আ�াহ এই রচনািট কবুল ও মাকবুল ক�ন! এর ফােয়দা ব�াপক ক�ন! আমীন। 

 

আবু যুবাইদা 
১৬ই রিবউস সানী, ১৪৪৩ িহজির 
২২েশ নেভ�র, ২০২১ ইংেরিজ 
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২০২১ এর ২৬েশ মাচ� বাংলােদেশর �াধীনতার ৫০ বছর পূিত� উপলে� 
আেয়ািজত অনু�ােন হািসনা সরকার যােদর আম�ন জানায় তােদর মেধ� �ধান 
িছল �জরােটর কসাই নের� েমািদ। েমািদর এ সফেরর িব�ে� বাংলােদেশর 
মানুষ �িতবাদ কের। এ �িতবােদ ধম��াণ মুসিলমেদর পাশাপািশ শািমল হয় 
িবিভ� ধম�িনরেপ� দল এমনিক বামপ�ীরাও। এ েথেকই �মাণ হয় বাংলােদেশর 
িহ��ুবাদী এেজ�ার িবেরািধতা কেতা ব�াপক।  

�বল িবেরািধতা সে�ও হািসনা সরকার েমািদেক দাওয়াত িদেয় আনার কারণ 
��। বত�মােন হািসনা �মতায় িটেক আেছ, েমািদর আশীব�ােদ এবং হাজী 
শরীয়ত��াহর মািটেক িহ��ুবাদী এেজ�ার কােছ বগ�া িদেয়। আবার েমািদর জন�ও 
এই সফেরর ��� িছল ব�মাি�ক। একিদেক পি�মবে�র িবধানসভা িনব�াচেন 
িবেজিপর অব�ানেক শি�শালী করার জন� মত�য়া িহ�ুেদর মন জেয়র েচ�া চালায় 
েমািদ। অন�িদেক িহ��ুবাদীেদর কােছ িবেশষ ��� রাখা সাত�ীরার যেশাের�রী 
কালীমি�ের পূজা িদেয় অখ� ভারেতর এক �তীকী বাত�াও হয়েতা িদেত েচেয়েছ 
েমািদ। মুশিরক িহ�েুদর ক�কািহনী অনুযায়ী–‘েদবতা িব�� যখন েদবী সিতর 
েদহেক ৫১ ট�কেরা কের, তখন তার একিট ট�কেরা পের এই �ােন। আর এখােনই 
গেড় উেঠ যেশাের�রী কালীমি�র।  

েমািদ িবেরাধী �িতবােদর অ�ভােগ িছল বাংলােদেশর ধম��াণ তাওিহিদ 
মুসিলমরা। ২৬ েশ মাচ� জুমার নামােযর পর েকান দেলর ব�ানার ছাড়াই 
�ত��ত�ভােব জাতীয় মসিজেদর মুসি�রা েমািদ ও বাংলােদেশ ভারতীয় 
আ�াসেনর িব�ে� ে�াগান েদয়। আর তখনই তােদর উপর আ�মন �� কের 
�ক�েমর েগালাম পুিলশ বািহনী এবং আওয়ামী ��া বািহনী। অভ�তপূব� �ধ�া 
েদিখেয় তারা সরাসির মাসিজেদর িভতের �েবশ কের মুসি�েদর আঘাত কের। 
জাতীয় মসিজেদর িভতর িটয়ার গ�াস এবং �িল ছুেড়। েমািদর স�ি�র জন� 
বাংলােদেশর �ধান মসিজেদ ঢ�েক মুসিলেমর উপর আ�মেনর এই িনম�ম দৃশ� 
েথেক �মাণ হেয় যায় েয বাংলােদেশ এখন িহ��ুবােদর �ি� (proxy) শাসন 
চলেছ। বাংলার মািট আজ আবােরা অব��। বাংলার িনয়�ন আজ আবােরা 
দখলদােরর হােত। 

জাতীয় মসিজেদর হামলার পর সারা েদেশর মুসিলম �িতবােদ েফেট পেড়। 
পরবত�ী ৪৮ ঘ�ায় আেলম-উলামা, তােলবুল ইলম এবং সাধারণ মুসিলম জনতা 
িবে�াভ কের হাটহাজারী, িববািড়য়া (েয অ�েলর নাম এখন শহীদবািড়য়া ��াব 
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করা হেয়েছ), মধুপুরসহ িবিভ� অ�েল। সব�� মুসিলমেদর উপর হামলা চালায় 
�ক�েমর েগালাম পুিলশ, র �াব, িবিজিব বািহনী এবং তােদর সােথ আওয়ামী 
��ারা। ভারেতর ‘জয় �রাম’ ে�াগােনর আদেল আেলম-ওলামােক বল�েয়ােগ 
এবং ভীিত�দশ�নপূব�ক ‘জয় বাংলা’ এবং ‘জয় ব���’ ে�াগান িদেত বাধ� করা 
হয়। সারা েদেশ কমপে� ২১ জন মুসিলমেক হত�া করা হয়। সব�জন�ে�য় 
বষ�ীয়ান আেলমরা বুেলেটর আঘােত র�া� হন। আহত হন শত শত। ে�ফতার 
হন অেনেক। েমািদেক স�� করেত সব�শি� িনেয়াগ কের হািসনা।  

ইিতহাস িফের িফের আেস। ১৯৭১ সােলর ২৫েশ মাচ� রােত বাংলােদেশর 
মুসিলমেদর উপর পািক�ানী বািহনী হামলার কেরিছল। তার িঠক ৫০ বছর পর 
২০২১ সােলর ২৬েশ মাচ� বাংলােদেশর মুসিলমেদর উপর আ�মন কের 
িহ��ুবােদর আ�াবহ বা�ী হািসনা।    

অে�র আ�াসেনর পর �� হয় িমিডয়া আ�াসন। যােদর উপর আ�মন চালােলা 
হল তােদরেক আ�াসনকারী �মােন উেঠপের েলেগ যায় েসক��লার িমিডয়া। 
িনল�� িমথ�াচাের তা�তী হত�াকা�েক ৈবধতা েদয় িমিডয়া। আর মুসিলমেদর 
আ�র�ােক বণ�না করেলা ‘তা�ব’ নােম। �ধ ু তাই না, েদেশর তথাকিথত 
বুি�জীিবেদর একিট অংশ রীিতমেতা িববৃিত িদেয় হািসনােক আেরা কেঠার 
পদে�প িনেত আহবান কের। বাংলােদেশর এই েসক��লার িমিডয়া আেমিরকান 
এবং ভারতীয় িমিডয়ার মেতাই অপরাধীর অপরােধর ৈবধতা েদয়, আর আ�াে�র 
আ�র�ােক অপরাধ বেল সাব�� কের। বাংলােদেশর েসক��লার িমিডয়ার 
িমথ�াচার �মােনর জন� এট�ক� বলাই যেথ� েয, িমিডয়া যখন েমািদ-হািসনার 
আ�াসনেক ৈবধতা েদওয়ায় ব��, তখন পি�মবে�র মুখ�ম�ী মমতা ব�ানাজ�ীর 
মুেখ �ক�ত সত� ফাঁস হেয় যায়, যখন েস ম�ব� কের – েমািদ বাংলােদেশ দা�া 
বািধেয় এেসেছ।  

২৬েশ মােচ�র আ�াসেনর পর ভারতীয় িনেদ�েশ আেলম-উলামা এবং ধম��াণ 
মুসিলমেদর ব�াপকভােব দমেন উেঠপেড় েলেগ যায় হািসনা সরকার। মা�াসা 
েথেক অ� উ�ার নাটক, আেলম-উলামােদর চির� হনেনর ঘৃণ� েচ�া, িমিডয়া 
�ায়াল ও �পাগা�া, ব�াপক ধরপাকড়–ব�মাি�কভােব বাংলােদেশর মুসিলমেদর 
িব�ে� এখন যু� চািলেয় যাে� হািসনা সরকার। েদেশর অথ�ৈনিতক অব�া 
েশাচনীয়। সাধারণ মানুষ ৈদনি�ন খরচ েযাগােতই িহমিশম খাে�। এমন 
অব�ােতই সরকার কেঠার লকডাউেনর েঘাষণা িদেয়েছ, এবং িবেশষভােব 
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মাদরাসা�েলা ব� করাে�। �ধ ু তাই না েদেশর িবিভ� �ােন থানায় থানায় 
এলএমিজ বসােনা হেয়েছ। যার েথেক বুঝা যায়, সরকার আেলম-উলামা ও 
ধম��াণ মুসিলমেদর শ�ভােব দমেনর করেত চায়, এবং এই জন� �েয়াজেন 
ব�াপক শি��েয়ােগও তারা ��ত।  

তা�ত হািসনা সরকােরর মাধ�েম বাংলােদেশর িহ��ুবাদী শাসন এখন 
বাংলােদেশর মুসিলমেদর উপর িনয়�ণ বজায় েরেখেছ ৩িট অে�র মাধ�েম। একিট 
অ� সামিরক ও েপশীশি�, একিট অ� আদিশ�ক ও সাং��িতক, একিট অ� 
রাজৈনিতক ও ক�টৈনিতক।  

সামিরক ও েপশীশি�র অ� গিঠত হেয়েছ, সামিরক বািহনী, িবিভ� েবসামিরক 
বািহনী ও এেজি� এবং আওয়ামী ��াবািহনীর মাধ�েম। এর মেধ� আেছ 

• েসনাবািহনী- যার �ধান হল এক আ�জ�ািতক অপরাধী চে�র সদস� 
এবং ভারেতর খাস দালাল।  

• িবিভ� েগােয়�াবািহনী ও এেজি� – যােদর মাধ�েম �িতিনয়ত 
নজরদাির, আিড়পাতা, �ম, খুন, চ�া� এবং ফাসােনার কাজ চলেছ।    

• পুিলশ, র �াব, িবিজিব, েসায়ােটর মেতা বািহনী  - যারা রাজপথ িনয়�ন 
করেছ, হামলা-মামলা করেছ।  

• আওয়ামী ��াবািহনী – এরা বত�মােন পুিলেশর মেতাই ভ�িমকা পালন 
করেছ, এবং এেদর মাধ�েম মূলত আওয়ামী লুটপাট চলেছ।   

আদিশ�ক ও সাং��িতক অে� আেছ বাংলােদেশর কাযযাব িমিডয়া এবং েসক��লার 
বুি�জীিব ও সাং��িতক অ�ন। একিদেক এরা সরকােরর সব অপরােধর সাফাই 
গাে�, িহ��ুবাদী আ�াসেনর বা�বতা মানুেষর সামেন েগাপন করেছ এবং 
সাধারণ মানুষেকই অপরাধী সাব�� করেছ। অন�িদেক িমিডয়া, এবং েসক��লার 
বুি�জীিব অ�ন ভারতীয় সাং��িতক আিধপেত�র এেজ� িহসােব কাজ করেছ। 
তারা বাংলােদেশর সমােজ এমন এক পিরি�িত ৈতির কেরেছ, েযখােন একিট 
মুসিলম ভ�খ� হবার পরও ইসলামী েচতনােক উ�বাদ, স�াস এবং জি�বাদ বেল 
নাকচ কের েদওয়া যাে�। দািড়, ট�িপ, েবারকা, িন�াব, িবেয়র শরয়ী িবধানসহ 
িবিভ� িবষয়েক অবলীলায় আ�মন করা যাে�। এরা একই িহ��ুবাদী শাসেনর 
ৈবধতা িদে�, এবং বাংলােদেশর ইসলামী পিরচয় মুেছ েদওয়ার জন� কাজ করেছ।  
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আর সব�েশষ অ�িট হল রাজৈনিতক এবং ক�টৈনিতক অ�। এই অে� হািসনােক 
মূল সহায়তা িদে� ভারত। কারণ বাংলােদেশর হািসনার িব�ুমা� �হণেযাগ�তা 
এখন আর েনই। েস িটেক আেছ ব�কু এবং িদ�ীর েজাের। েমািদর সফেরর পর 
পিরি�িত ঠা�া হবার আেগই ৫ িদেনর সফের বাংলােদেশ এেসেছ ভারতীয় 
েসনা�ধান। একই সমেয় এেসেছ সােবক মািক�ন পররা�ম�ী জন েকির। যা েথেক 
�তীয়মান হয় বাংলােদেশর উপর িহ�ু�বাদী ভারতীয় আ�াসন যুেগর �বাল 
আেমিরকার েমৗন স�িতেতই হে�। চীনেক েঠকােত মিরয়া আেমিরকা, েযেকান 
মূেল� এ অ�েল ভারতেক তার পােশ চায়। তাই মুেখ মানবতা আর 
ধম�িনরেপ�তার বুিল আওড়ােলও ভারতীয় িহ�ু�বাদী আ�াসেন আেমিরকার 
আপি� েনই বরং সমথ�ন আেছ। িবমানব�ের েনেম হািসনা সরকােরর মুসিলম 
নামধারী ম�ীেক সালােমর বদেল নম�ার জািনেয় জন েকির হয়েতা এই বাত�াই 
বাংলােদেশর মুসিলমেদর সামেন �� কের িদল।  

বত�মােন বাংলােদশ এক ঐিতহািসক েমােড় এেস দািড়েয়েছ। েমািদর সফর 
উপলে� বাংলােদেশ যা হেয় েগল, তা এক ঐিতহািসক ঘটনা এবং এর সােথ এ 
ভ�খে�র অতীত ঘটনাবলীর মেধ� হয়েতা েকবল ২০১৩, ১৯৬৯, এবং ১৯৫২ 
এর ত�লনা চেল। ব�ি�গতভােব এই েলখেকর ধারণা, সািব�ক িবেবচনায় এই 
ঘটনা�বাহ হয়েতা ২০১৩ এর ঘটনাবলীর েচেয়ও েবিশ ���পূণ�। কারণ এ 
ভ�খে�র ওপর ভারতীয় আিধপত� এবং িহ��ুবাদী িনয়�েণর িবষয়িট আর কখেনা 
�কােশ� এেতা ��ভােব এ ভ�খে�র মুসিলমেদর সামেন আেসিন। সাধারন 
মানুেষর কােছ িদেনর আেলার মেতা �� হেয় েগেছ– হািসনা সরকার তােদরেক 
িহ��ুবাদীেদর হােত েছেড় িদেয়েছ। এবং িহ��ুবােদর আ�াসী বািহনী িহসােব 
কাজ করেছ। আওয়ামী লীগ সু�� ও খলুাখুিলভােব �ীন ইসলাম এবং 
মুসিলমেদর িব�ে� অব�ান িনেয়েছ। �াধীনতার ৫০ বছর পর বাংলােদশ আজ 
িহ��ুবাদী শি�র করদ রােজ� পিরণত হেয়েছ। পুেরা বাংলােদশ েযন  এক 
কারাগার। এখােন মানুষ ঈমান, জান, মাল, স�ান এমনিক মাসিজেদরও িনরাপ�া 
েনই। এই জনপেদ শাি� েনই, বাতােস েকবল অজানা আশ�া।  

বাংলােদশ আজ এমন এক অব�ায় এেস দািড়েয়েছ যা সব ধরেণর মানুষেক নত�ন 
কের ভাবেত বাধ� করেছ। িহ��ুবাদী আ�াসন এবং ভারেতর আিধপত�বােদর 
সােথ েয েবাঝাপড়া করেত হেব, এটা আজ মানুেষর কােছ পির�ার। এবং 
ইিতহােসর এই ে�াত তার িনজ� গিতেত চলেব। পুেরা বাংলার ঈমানদার 
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মুসিলমরা আজ ে�ােভ ফ�ঁসেছ। অপমােনর নীল আ�েন দ� হে�। একই সােথ 
তাঁেদরেক �াস কেরেছ হতাশা। গতানুগিতক েনত�বৃ�, আে�ালন এবং দল এ 
ভ�খে�র মুসিলমেদর স�ান, ময�াদা ও ঈমান র�ায় পুেরাপুিরভােব ব�াথ�, এ 
উপলি� ব�াপকভােব ছিড়েয় পেড়েছ। পুেরা কওম আজ ���, অপমািনত, 
িদেশহারা এবং দঃুখজনকভােব অ��ত। েক তােদর হেয় �েখ দাঁড়ােব, েকান 
পেথ আগােত হেব, কারা পথ েদখােব, কারা েনত�� েদেব – তারা জােন না। 

২০১৩ সােলর ঘটনা�বােহর মাধ�েম বাংলােদেশর ব�থ� গণতাি�ক �ি�য়ার 
অবসান ঘেট। আর ২০২১ সােল এেস বাংলায় েসক��লার রা� �ক�ও ব�াথ�তার 
পয�বিসত হেয়েছ। িমিডয়া, সাং��িতক আিধপত�বাদ আর অিভজাত রাজৈনিতক 
ে�নীর েসক��লার বাংলােদশী রাে�র েয �� জনগণেক েদখােনা হেয়িছল তা িছল 
এক েধাঁকা। এ কথা আজ ��। দূরদশ�ীেদর কােছ বা�বতা অেনক আেগই �� 
হেয় িগেয়িছল। এখন সকেলই তা বুঝেত পারেছ। ৫০ বছর পরও বাংলােদেশর 
জনগেণর জান-মাল, ইযযেতর িন�য়তা আেসিন। বরং পািক�ানী মুরতাদ 
বািহনীর আ�াসেনর পিরবেত� আজ িমেলেছ ভারতীয় মুশিরক এবং তােদর েগালাম 
আওয়ামী মুরতাদেদর আ�াসন।  

গতানুগিতক ি�দলীয় রাজনীিত িকংবা গণতাি�ক রাজনীিত অি��হীন এবং 
অথ�হীন সাব�� হেয়েছ। আগামীেত এ ভ�খে�র গিতপথ আওয়ামী-িবএনিপ �ে�র 
উপর িনভ�র করেব না। গণত�, জাতীয়তাবাদ িকংবা অন� েকান তে�রমে�র 
উপর িনভ�র করেব না। বরং আজেকর এবং আগামীর �� হল িশরক বনাম 
তাওহীেদর ��। ক�ফির শাসন বনাম ইসলামী শরীয়াহর ��। মুশিরক-মুরতাদ 
বনাম মুসিলমেদর ��। এ ভ�খে�র মুসিলমেদর এবং খাসভােব এ ভ�খে�র এ 
বা�বতা অনুধাবন করেত হেব। অ� হেল �লয় ব� হেব না।  

িহ��ুবাদী আ�াসন েমাকােবলা করেত হেল, বাংলােদেশর ইসলামী সংগঠন ও 
�াটফম��েলােক �থেম গতানুগিতক গণতাি�ক পথ, অভ��রীন �িপং, ওয়াজ 
মাহিফেল অিতরি�ত বাগাড়�র, এবং ��াথ�ক কথার পথ েছেড় এেস, হকেক 
পির�ারভােব েঘাষণা করেত হেব। পিরপূণ� তাওহীদ ও আলওয়ালা ওয়ালবারা-র 
আিকদাহেক দাওয়াহর েক� বানােত হেব। জাতীয়তাবাদ, গণত�, 
ধম�িনরেপ�তাসহ সব ত�মে�র েগালকধাধাঁ েথেক েবিরেয় আসেত হেব।  
জনগণেক স��ৃ করার জন� �হণ করেত হেব জনমুখী কম�সূচী। যারা েসক��লার 
অতীত েছেড় �ীন েমেন চলার েচ�া করেছন েসই সব িশি�ত ত�ণেদর ইসলামী 
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জাগরেণ কােজ লাগােত হেব। দাওয়াহেক সব�� ছিড়েয় িদেত হেব। ইসলামী 
শরীয়েতর পিরপূণ� কত��ে�র মূলনীিত এবং মানবরিচত সংিবধান ও আইেনর উপের 
শরীয়েতর ে���েক জনসাধারেণর মেধ� ব�াপকভােব �চার করেত হেব। হঠকারী 
এবং অি�র কম�কা� এবং িস�া� েথেক দূের থাকেত হেব। শ�র চত�রতােক 
েমাকােবলা করেত হেব িবচ�ণতার সােথ। সমােজর মুনকােরর িব�ে� জনগণেক 
স�ৃ� ইমানী জাগরণ ও আে�ালন গেড় ত�লেত হেব। এবং িনেজেদর 
লড়াই�েলা বাছাই করেত হেব েহকমেতর সােথ।  

েসই সােথ বুঝেত হেব েয ইসলােমর িবজয় আেস তাওহীদ ও হািদেদর মাধ�েম। 
পথ�দশ�নকারী িকতাব এবং সাহায�কারী তেলায়ােরর মাধ�েম। িজহাদ িফ 
সািবিল�াহর মাধ�েমই যিমেন তামকীন অিজ�ত হয়। আর তামিকন অিজ�ত হেলই 
�ীেনর �িত�া এবং মুনকার সিত�কার অেথ� দমন করা যায়। একইসােথ 
বাংলােদেশর মুসিলমেদর এিটও বুঝেত হেব েয, বাংলােদেশর মুসিলমেদর মুি� 
এবং এ ভ�খে� ইসলােমর �িত�া ভারেতর সােথ অ�া�ীভােব জিড়ত। িহ�ু�বাদী 
শি� যেতািদন �বল থাকেব, তেতািদন বাংলােদেশর মুসিলমেদর মুি� আসেব 
না। মুিজব েগেল হািসনা আসেব। হািসনা েগেল অন� েকউ। েচহারা পিরবত�ন হেব 
িক� িহ��ুবাদী আ�াসন চালু থাকেব। বাংলায় ইসলােমর িবজয় উপমহােদেশর 
ইসলােমর িবজেয়র সােথ অিবে�দ�ভােব যু�। তাই মুি� চাইেল, ই�ত চাইেল, 
ইসলােমর �িত�া চাইেল ভারেতর িহ��ুবাদী শি�েক আেগ দুব�ল ও পরািজত 
করেত হেব। এই দীঘ�েময়াদী ল��েক সামেন েরেখই, পািরপাি��কতা বুেঝই 
বাংলােদেশর মুসিলমেদর রণেকৗশল �হণ করেত হেব। বা�বতােক অনুধাবেন যিদ 
িবল� হয়, যিদ অতীেতর ভ�েল পুনরাবৃি� ঘেট তাহেল বত�মােনর েচেয়ও চড়া মূল� 
আমােদর িদেত হেব।  

 

 


